Nếu vứt đi thì sẽ
là rác, nếu tái
chế thì sẽ thành
tài nguyên

Hãy vứt rác trước 8h sáng của ngày hôm thu rác
Hãy vứt rác
đúng quy định

Về nguyên tắc, không thu rác vào các ngày chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ bù, nghỉ năm mới
Cành cây(Cành cây, lá, cỏ)

Loại rác sinh hoạt (rác hữu cơ)
Thức ăn thừa, cơm thừa, vỏ hoa quả, vỏ trứng, đũa dùng một
lần, vỏ ốc, sò...

Mỗi tuần 3 lần

Giấy vụn các loại(Các loại giấy không tái chế được)

Lá rụng, cỏ
(Nhất định phải bỏ vào loại túi được chỉ định)

Giấy vệ sinh, giấy có lẫn nilon, giấy mạ vàng bạc, Ảnh, băng
dính, giấy than, Các loại giấy được gia công đặc biệt khác

Cành cây
(Độ dày 2cm, độ dài 50cm trở xuống)

Dầu ăn thì phải làm đông lại hoặc thấm bằng giấy trước khi
vứt

Bỉm (bỏ chất thải vào nhà vệ sinh)

Ván gỗ
(Chiều rộng 20cm, chiều dài 50cm trở xuống, chiều dày
2cm trở xuống, bó khoảng 5 tấm)

Thứ

・

Băng video và băng cassette

・
Loại túi được chỉ định

Hãy dùng loại túi được chỉ định

Với loại giấy có thể tái chế được hãy đưa đến chiến dịch thu thập đồ có
giá trị hoặc tài nguyên

Sẽ có tiền trợ cấp cho máy xử lý rác hữu cơ

Hãy làm ráo nước

Nắp

Đồ vật được đánh dấu

Mỗi tuần 1 lần

Nhãn

Đồ vật được đánh dấu

Xốp

(1) Tháo bỏ nắp

Nước ngọt, nước có ga, trà, Nước khoáng, đồ uống thể thao, shochu,
hon mirin, rượu sake,...

vỏ hộp

Túi bánh kẹo

(2) Rửa qua với nước

Khay

Thứ

(3)Làm bẹp bằng chân

Vỏ hộp trứng
Hãy dùng loại túi được chỉ định

Các loại Hộp và bao bì nhựa thì vứt vào túi (lưới) chuyên dụng đặt ở chỗ thu tập rác
vào ngày chỉ địnhVới các loại hộp và bao bì có dính bẩn thì hãy tráng sạch rồi mới vứt

Với bao bì bị bẩn hãy bỏ chung với rác sinh hoạt (rác hữu cơ)

Các vật nguy hiểm và
códao kéo,hạipin khô, ống huỳnh quang,...
Bật lửa dùng một lần,

Đồ da, cao su

Giày, túi, ống,...

Mỗi tháng 2 lần

Thứ

(4)Bóc bỏ nhãn

Loại túi được chỉ định

Đồ nhựa
Thuỷ tinh, gốm
Hộp thực phẩm kín, chậu trồng cây, Cốc, gương, đĩa, ấm trà, chậu hoa,
thùng nhựa, xô,...
thủy tinh chịu nhiệt,...

Bỏ nắp và nhãn vào túi màu hồng

Khác
Ô, đệm ngồi, thú bông, cây (tổng 3 chiều không quá 100cm), thảm (kích cỡ
không quá 6 chiếu)...

・
Gấp đồ nhỏ hơn 6 chiếu

Hãy sử dụng túi có thể nhìn được
vào bên trong (ngoài túi đen ra)

Mỗi tuần 1 lần

Dao kéo thì cần bọc lại bằng giấy rồi ghi rõ ở
bên ngoài

Các loại vỏ chai

Các loại vỏ lon rỗng
Các loại can đựng đồ uống, đồ ăn, thuốc
xịt (nhất định phải dùng hết)...

Các loại chai đựng đồ uống, đồ ăn...

Các loại vải

Kim loại

Các loại giấy

Nồi, ấm, mắc treo bằng kim loại, các đồ kim loại nhỏ,...

Báo, tạp chí, bìa cứng, giấy tờ linh tinh
(phân chia riêng từng loại và buộc lại bằng dây)

Quần áo cũ (quần áo, áo sơ mi, áo vét, quần, áo
len, áo nhảy),...

Phải dùng hết

Thứ
Hãy sử dụng túi có thể nhìn được
vào bên trong (ngoài túi đen ra)

Hãy tráng sơ qua trước khi vứt

Nhất định phải tráng qua, tháo bỏ nắp rồi mới vứt

Hãy cho vào túi có thể nhìn thấy bên trong. Tránh để bị ướt trong những ngày mưa

Nơi vứt rác có quản lý những người vứt rác. Hãy tuân thủ quy định và sử dụng sạch sẽ!
Rác có kích thước lớn (quá khổ)
(Mất phí)
MudaNashi-kun

Chú ý

Ví dụ các mục rác quá khổ

Đăng ký rác có kích thước lớn
Clean center 「Shirasagi」

Cách vứt rác quá khổ

(Trực tiếp)

Cửa hàng có bán phiếu xử lý
rác quá khổ

Tuyệt đối không được vứt rác có kích thước lớn ở nơi để rác

Số lượng rác lớn cùng một lúc

■Khi chuyển nhà hoặc tổng vệ sinh tạo ra một số
lượng rác lớn một lần
Liên hệ trực tiếp tới Clean center 「Shirasagi」hoặc cơ
sở xử lý chất thải

Những rác nguy hại không thể
xử lý được

Rác kinh doanh

■Rác thải ra từ công ty, cửa hàng ăn uống, buôn bán...
Rác cháy được thì liên hệ trực tiếp tới Clean center
「Shirasagi」hoặc cơ sở xử lý chất thải
Rác không cháy được thì liên hệ tới cơ sở xử lý chất thải

■Lốp, bình chữa cháy, đàn piano, két chống cháy,
hóa chất, sơn (sơn, v.v.), bình gas, xe máy, ...
Liên hệ tới cơ sở xử lý chất thải

Cách thu gom

・Trong thành phố có 7 địa điểm thu gom chuyên dụng, hãy để trực tiếp vào đó
Dấu hiệu là Hộp
Danh mục Trong số các mục dưới đây, đồ có thể cho vào miệng thùng thu gom (１５×３０㎝) màu xanh lá cây
Điện thoại di động, điện thoại / fax, máy ảnh kỹ thuật số, vv, thiết bị video, thiết bị âm thanh, thiết bị lưu trữ phụ trợ, máy chơi game, radio, đồng hồ Máy đo huyết áp / nhiệt kế
điện tử, thiết bị đầu cuối sách điện tử, từ điển điện tử / máy tính, thiết bị cắt tóc, đèn pin, vật tư xe hơi, các phụ kiện khác,
Ngày thu gom

・Đây là một hoạt động mà bất kỳ người dân nào cũng có thể tham gia vào các hoạt động tái
chế của PTA tiểu học.
Danh mục xử lý

・Giấy (báo, tạp chí, bìa cứng, giấy linh tinh), vải, kim loại (xe đạp, bếp, lon, v.v.), chai

Máy tính

Khác

■Máy lạnh, TV, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo...

■Máy tính bàn, máy tính xách tay

Cách xử lý là
①Yêu cầu cửa hàng đồ điện tới thu gom và vận chuyển
②Mang trực tiếp tới nơi thu gom của hãng sản xuất
③Liên hệ tới cơ sở được cấp phép của thành phố

Liên hệ tới nhà sản xuất
Trong trường hợp không hiểu
Liên hệ tới Hiệp hội xúc tiến PC3R
TEL：03-5282-7685

■Chất thải y tế, chiếu, đất, bê tông,
gạch, khối, chất thải công nghiệp,
chất thải xây dựng, ...
Liên hệ tới cơ sở xử lý chất thải

Nơi đặt hộp thu gom (trong thành phố có 7 địa điểm)

Đồ điện gia dụng nhỏ đã dùng xong tái chế

・Chế độ tái chế các đồ điện gia dụng không còn dùng và thu gom các kim loại hiếm như vàng, bạc

Hoạt động thu thập đồ có giá trị là

Đồ gia dụng tái chế

Hãy xem ở mặt
sau

Tòa thị chính Kamagaya (Shin Kamagaya2-6-1 )
Hokubu kōminkan (Satsuma 631)
Nanbu kōminkan (Michinobe 61)
Kunugiyama komyunitisentā (Kunugiyama 4-2-46-10)

Higashihatsutomi kōminkan (Higashihatsutomi 1-10-1)
Tōbu gakushū center (Higashimichinobe 4-9-50)
Clean center Shirasagi (Kashiwashi Fujigaya 1582)
Hiện tại ngày 1 tháng 4 năm Heisei 29

Liên hệ để biết thêm chi tiết

・Về quy định thì theo như dưới đây ・Vào ngày thu gom, một lá cờ màu vàng sẽ được để ở nơi thu gom

Khu trường tiểu học Hatsutomi→Ngày thứ Hai đầu tiên hàng tháng
Khu trường tiểu học Nambu→Ngày thứ Năm đầu tiên hàng tháng
Khu trường tiểu học Michinobe→Ngày thứ Hai thứ hai hàng tháng

Khu trường tiểu học Chubu→Ngày thứ Tư thứ hai hàng tháng
Khu trường tiểu học Kamagaya→Ngày thứ Sáu thứ hai hàng tháng
Khu trường tiểu học Hokubu→Ngày thứ Hai thứ ba hàng tháng

Khu trường tiểu học gohonmatsu→Ngày thứ Tư thứ ba hàng tháng
Khu trường tiểu học Tobu→Ngày thứ Hai thứ tư hàng tháng
Khu trường tiểu học Seibu→Ngày thứ Năm thứ tư hàng tháng

・Ngày thu gom có thể được thay đổi do ngày lễ, v.v., vì vậy vui lòng kiểm tra 「Kamagaya City News」 vào ngày đầu tiên mỗi tháng.
・Trong hoạt động thu hồi tài nguyên có giá trị này, tiền thưởng sẽ được phát cho mỗi PTA tuỳ theo số lượng thu được và được sử dụng một cách hiệu quả.

Cờ màu vàng

Thông tin liên hệ
Phòng xúc tiến clean

（trực tiếp）
Shinkamagaya 2-6-1

Clean center 「shirasagi」

（trực tiếp）
Kashiwa-shi Fujigaya 1582

Ví dụ các mục rác quá khổ
Rác quá khổ là chất thải có kích thước lớn sinh ra trong cuộc sống thường ngày từ các vật liệu bền
③Đồ có kích thước dưới 100kg
Tiêu chí đánh giá ①Đồ có tổng 3 chiều (dọc, ngang, sâu) trên 100cm
④Đồ thải ra từ các hộ gia đình
②Đồ có chiều dài trên 2,5m
■Cách vứt đồ điện gia dụng tái chế

■Ví dụ các mục rác quá khổ （Ví dụ 50 âm tiết, dưới đây không phải là tất cả）
Tên sản phẩm
Cách đếm
Bàn là
1 cái 1 điểm
Rèm
1 đối với 1 điểm
Bộ máy dệt kim
1 cái 1 điểm
Cửa lưới
dưới 3 tấm 1 điểm
Hộp đựng quần áo bằng3 cái 1 điểm
nhựa

Tên sản phẩm
Kotatsu
Thùng để gạo
Túi golf
Ván lướt

Ghế (có tựa tay)

1 cái 1 điểm

Ghế (không có tựa tay,dưới 4 cái 1 điểm
ghế con)
Xe đẩy em bé

Cách đếm
1 bộ 1 điểm
1 cái 1 điểm
1 cái 1 điểm
1 cái 1 điểm

Cách đếm
1 cái 1 điểm
1 cái 1 điểm
1 cái 1 điểm
1 cái 1 điểm

Ghế ngồi (có tựa tay) 1 cái 1 điểm

Bàn

1 cái 1 điểm

②Mang trực tiếp tới nơi thu gom của hãng sản xuất
③Liên hệ tới cơ sở được cấp phép của thành phố

Ghế ngồi (không có tựa4 cái 1 điểm
tay)

Kệ để TV

1 cái 1 điểm

Trường hợp ① và ③ cần phải vận chuyển tới địa điểm chỉ định

Tủ bếp

Lò vi sóng

1 cái 1 điểm

Điều hoà
TV Dưới 15inch

1 cái 1 điểm

Bàn thấp

1 cái 1 điểm

Quạt sưởi

1 cái 1 điểm

Nội thất phòng khách 1 cái 1 điểm

Xe đạp

1 cái 1 điểm

Đệm

dưới 3 tấm 1 điểm

Đàn organ

1 cái 1 điểm

Thảm trải sàn (trên 6
1 cái 1 điểm
chiếu)

Mành

1 cái 1 điểm

Thảm (trên 6 chiếu)

1 cái 1 điểm

Cửa có dán giấy

dưới 3 tấm 1 điểm

Giường

1 cái 1 điểm

Bếp ga

1 cái 1 điểm

Giá sách

1 cái 1 điểm

Chậu tắm trẻ em

1 cái 1 điểm

Giá sách

1 cái 1 điểm

Máy rửa bát

1 cái 1 điểm

Thảm làm ấm (trên 3 1 cái 1 điểm
chiếu)

Máy làm khô (dùng cho
1 cái 1 điểm
bát đĩa)
Đàn ghita, hộp
1 bộ 1 điểm

Bể nước

1 cái 1 điểm

Giá sách

1 cái 1 điểm

Bộ trượt tuyết

1 bộ 1 điểm

Nệm

1 cái 1 điểm

Gương đứng

1 cái 1 điểm

Bộ loa

1 bộ 1 điểm

Cây phơi đồ

dưới 3 tấm 1 điểm

Tủ để giày

1 cái 1 điểm

Lò sưởi

1 cái 1 điểm

Giá phơi đồ

1 đối với 1 điểm

Loa

1 đối với 1 điểm

Túi du lịch

1 cái 1 điểm

1 cái 1 điểm

Dụng cụ chăm sóc sức
1 cái 1 điểm
khoẻ

Không được vứt điều hòa, TV, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy quần áo
không còn sử dụng như là rác quá khổ Thủ tục xử lý theo cách dưới đây
Trường hợp mua và đổi lại Yêu cầu cửa hàng bán nhận lại
Ngoài ra
①Yêu cầu cửa hàng điện tử tới thu gom và vận chuyển

Tên sản phẩm
Đồ là quần
Sofa
Tủ có ngăn kéo
Bàn

JPY1,500
※Cần thêm cả
JPY1,700 thuế tiêu thụ
JPY2,700
※Tuỳ vào mỗi
JPY3,600 nhà sản xuất mà
JPY4,600 chi phí tái chế có
thể khác nhau
JPY2,400

TV Trên 16inch

Chi phí tái chế
như sau

Dưới 170l
Tủ lạnh
Tủ đông
Trên 170l
Máy giặt
Máy làm khô quần áo

■Rác quá khổ không thể thu gom xử lý
Tên sản phẩm
Đồ có chiều dài trên 2,5m
Đồ có khối lượng trên 100kg
Xi lanh khí
Rác thải từ hoạt động kinh doanh
Bình cứu hoả
Máy tính

Tên sản phẩm
Các bộ phận của xe ô tô
Lượng chất thải lớn
Xe máy
Pin
Đàn piano
Bánh xe

Cách vứt rác quá khổ
Clean Center Shirasagi
☎047（443）5300

Ngày thu gom

Thời gian nhận điện thoại
8：30～17：15

Tháng〇Ngày〇

Tên

Không nhận điện thoại vào các ngày chủ nhật,
ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm, đầu năm

●Phiếu xử lý có giá
800yên 1 phiếu cho 1 rác
quá khổ
※Cần thêm cả thuế tiêu
thụ

Thông báo cụ thể về loại, số lượng... của rác quá khổ
Theo quy định thì 1 lần chỉ được đăng ký không quá 3 sản phẩm
Khối lượng của 1 cái không quá 100kg để 2 người có thể bê được

Rác quá khổ

Ngày chỉ định

●Phiếu xử lý rác quá khổ
được bán ở những cửa
hàng dưới đây
Nhà riêng...trước cổng, hoặc nhà xe giáp mặt đường
Nhà chung cư...tầng 1, chỗ dễ nhìn thấy
Chúng tôi không vào tận trong nhà để thu gom
Chúng tôi không thu gom rác quá khổ thải tại bãi rác
Trong trường hợp địa điểm xe thu gom không vào được, hãy trao đổi khi đăng ký

●Dán phiếu xử lý lên rác
quá khổ, phải ghi rõ họ
tên, ngày thu gom

8h sáng ngày quy định
Xe thu gom

Đăng ký

Khi đăng ký, ngày thu gom sẽ được chỉ định

Sau khi đăng ký với Clean center
Shirasagi, hãy mua phiếu xử lý

Trường hợp mang trực tiếp tới
Giờ tiếp nhận
Clean center 「Shirasagi」

Ngày thường 8：30～12：00
13：00～16：00
Thứ bảy
8：30～12：00

Hãy để ra trước 8h sáng ngày quy định
Không tiếp nhận vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm và đầu năm
Lệ phí... cần 400 yên cho mỗi cái
Cần thêm cả thuế tiêu thụ

Danh sách cửa hàng có bán phiếu xử lý rác quá khổ
Tên cửa hàng

Địa chỉ

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Tên cửa hàng

Địa chỉ

7-Eleven Kamagaya cửa hàng trước bệnh677-82 Satsuma
viện Toho Kamagaya

Lawson cửa hàng Higashimichi Nobe
Sanchome

3-1-28 Higashi Michinobe

Lawson Kamagaya Hatsutomi cửa hàng 855-5 Hatsutomi

7-Eleven cửa hàng Kamagaya NishiMichinobe 6-Chome

Family Mart cửa hàng trước ga
Magomezawa

7-22-45 Higashi Michinobe

Lawson ba F Kamagaya Michinobe cửa
2-10-18 Michinobe Chuo
hàng

Lawson cửa hàng Higashi-Kamagaya 1- 1-5-26 Higashikamagaya
chome

Tiện lợi Tobiyama

3-11-23 Higashi Nakazawa

Co-op cửa hàng Kamagaya

7-Eleven cửa hàng Kamagaya Tomioka 11-9-25 Tomioka
chome

Công ty TNHH Super Takase

1-1-2 Kita Nakazawa

Cửa hàng văn phòng phẩm Yoshikawa

7-Eleven Kamagaya cửa hàng Hatsutomi 21-3 Hatsutomi

227-5 Michinobe

2-12-34 Kamagaya

Lawson cửa hàng Kamagaya 2-Chome 2-19-35 Kamagaya

7-Eleven cửa hàng Minami-Kamagaya 33-1-1 Minami Kamagaya
chome

Công ty TNHH Nomoto

Cửa hàng rượu Minagawa

4-4-26 Kamagaya

9-37 Nishi Michinobe

7-Eleven cửa hàng Kamagaya 8-chome 8-5-35 Kamagaya

7-Eleven cửa hàng Shin-Kamagaya 33-17-10 Shin Kamagaya
chome

7-Eleven cửa hàng Kamagaya Higashi- 2-21-25 Higashikamagaya
Kamagaya

Lawson cửa hàng Kamagaya
Kitanakazawa

1-5-3 Kita Nakazawa

Lawson cửa hàng Kamagaya Chuo

1-8-8 Chuo

7-Eleven cửa hàng Kamagaya Minami
Hatsutomi 3-chome

3-10-41 Minami Hatsutomi

Công ty TNHH Kiyota

6-9-32 Higashi Hatsutomi

7-Eleven cửa hàng Kamagaya
1-6-5 Kitanakazawa
Kitanakazawa 1-chome
Mitsui Sumitomo Marine and Fire
Insurance Company, Dịch vụ bảo hiểm 2-16 Magomezawa
Itake
Cửa hàng đậu phụ Watanabe

8-36 Magomezawa

1-5-1 Michinobe Honchou

Việc xử lý vé cũng có sẵn tại Clean Center Shirasagi.

翻訳協力：鎌ケ谷市国際交流協会
Hợp tác dịch thuật: Hiệp hội Giao lưu quốc tế thành
phố Kamagaya

